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کشتارگاه دام،  یکی از مراکز اصلی توليد محصوالت غذایی گوشتی که عنوان حلقه انتهایی زنجيره دام پروری از مهمترین صنایع غذایی  - چکيده

تبدیلی تلقی می شوند که عمدتا مرغ، خروس، حيوانات اهلی مانند گاو، گوسفند و بز در آنجا ذبح می شوند. فاضالب ناشی از ذبح و شستشو 

 شامل خونابه، ذرات چربی، محتویات شکمی و مایعات داخل بدن دام می باشد که به دليل ماهيت خاص و بار آلی باال و آلودگی شدید از اهميت

ی برخوردار می باشد. لذا الزم است که برنامه ریزی مناسب جهت کاهش توليد فاضالب و تصفيه آن صورت پذیرد. این تحقيق به منظور ویژه ا

بررسی عملکرد سيستم تصفيه فاضالب کشتارگاه بابل طيور در حذف آالینده ها انجام گرفت. تحقيق مقطعی و توصيفی است که طی یک دوره 

انجام شد و کشتارگاه سپيدان واقع در اميرکال از توابع شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفت. کيفيت فاضالب  49تا فروردین  49هفت ماه از مهر 

، کليفرم های مدفوعی و کل کليفرم، کلر آزاد و هدایت الکتریکی و مقایسه این DOکدورت،  ،pH ،BOD ،COD ،TSS ،TDSبا اندازه گيری پارامترهای 

ا استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محيط زیست بررسی گردید. آزمایشات بر اساس آئين نامه خوداظهاری در پایش آلودگی محيط پارامترها ب

پساب خروجی پایين بوده  TSSو  BOD ،CODزیست و شيوه نامه های ازمایشگاه معتمد انجام شد. به طور کلی نتایج نشان می دهد که اکثر مواقع 

 ملکرد سيستم تصفيه فاضالب کشتارگاه بابل طيور بر اساس کشتار تعریف شده  در این مواقع قابل قبول است.است و در نتيجه ع

، آزمایشگاه پاک زیست البرز کاسپینBOD ،COD ،TSSتصفیه کشتارگاه، پساب کشتارگاه،  -کلید واژه

 مقدمه -1

ن حالل شیمیایی یاد شده است آب یکی از اساسی ترین آب یکی از فراوان ترین ترکیبات زمین بوده و از آن به عنوان بزرگتری

تشکیل دهنده بافتهای بدن می باشد. ویکی از پایدارترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت می شود و مهم تر این که ضروری ترین 

% از 57طور تقریبی حدود آب از بدو تشکیل کره زمین تا به حال به [1]عامل حیات و فیزیولوژی بدن انسان و دیگر موجودات است.

% از آب های قابل شرب در قطب ها به صورت 57% از این حجم قابل شرب است. حدود 3کره زمین را تشکیل می دهد ولی کمتر از 

% از آب های قابل شرب باقی مانده به صورت سفره های آب در عمق های مختلف زیرزمینی قرار 57یخچال های طبیعی و بیش از 

 بنابراین حفظ و نگه داری آبی که در دسترس است، اهمیت باالی دارد.[2]رسی به آنها هزینه بر است.دارند که دست

را دهه مبارزه با آلودگی ها گفته اند زیرا در این دهه است که تمام آلودگی ها علیه انسان بسیج شده اند و زندگی او را  1551دهه 

مام دوریختنیهای حاصل از فعالیتهای خود را به محیط زیست تخلیه می نماید و باعث با مشکالتی مواجه ساخته اند. متاسفانه انسان ت

 [1مسمومیت شدید محیط زندگی می گردد.]

رشد جمعیت و آلودگی های ناشی از تخلیه انواع فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی، شیرابه محل های دفع زباله باعث 

جهت اطالع از عظمت و اهمیت آلودگی های محیط مخصوصا اب از طریق [3]اند. گسترش آلودگی و محدود شدن منابع آب شده

مترمکعب آب خوب را  01فاضالبها، کافی است اشاره کنیم که هر مترمکعب فاضالب خام در تخلیه به جریان های آب ممکن است تا 

 [1به شدت آلوده نماید. در نتیجه تصفیه فاضالب اهمیت ویژهای دارد.]

جمعیت و مصرف روزافزون مواد غذایی، ناگزیر نیاز به تولید بیشتر را ایجاب می کند. یکی از اقالم مصرفی در سبد  رشد فزاینده

روزانه خانوار مواد پروتئنی است که در کشور ما قسمت عمده ای از آن را گوشت دام و طیور تشکیل می دهد. کشتارگاه ها به عنوان 

 [0هم ترین صنایع غذایی تبدیلی تلقی می شوند.]حلقه انتهایی زنجیره دامپروری از م
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[به طور کلی منشاء فاضالب 7فاضالب کشتارگاه ها یکی از منابع جدی آلودگی و تهدیدکننده سالمت محیط زیست می باشند.]

قبل از پوست بسیار باال می باشد، فاضالب عملیات  BODکشتارگاه عبارت است از فاضالب مرحله ذبح که شامل مقدار زیادی خون با 

کنی که هنگام جداسازی سر و پاچه به وجود می آید، فاضالب به وجود آمده هنگام باز کردن شکم و محتویات آن، که شامل خونآبه و 

ذرات چربی و مواد جامد می باشد، فاضالب قسمت تخلیه محتویات روده شامل می شود.  بریدن گلو و ریختن خون در صورتی که 

جمع آوری نشود می تواند به تولید فاضالب بسیار غلیظ منجر گردد و این جریان مقدار زیادی نیتروژن و مواد آلی خون به طور مناسب 

می باشند  و همچنین آب در فواصل منظمی برای شستشوی مسیرهای فرایند و کف محل کار برای حفاظت بهداشت محیط کار 

[ آب مصرفی در 6ترکیب شده و فاضالب کشتارگاه را تشکیل می دهند.]کشتارگاه نیز مصرف می شود. همه این جریان ها با هم 

 3/8تا  1کشتارگاه ها به ازای ذبح هر حیوان متفاوت بوده و بستگی به نوع حیوان و فرایند مورد استفاده برای ذبح آن دارد و بین 

[ فاضالب 5مترمکعب گزارش شده است.] 1/3تا  0/1مترمکعب می باشد. میزان معمول فاضالب تولیدی در کشتارگاه های صنعتی بین

تولیدی در کشتارگاه ها حاوی غلظت باالی مواد آلی محلول و نامحلول می باشد که معموال بدون هیچ گونه پیش تصفیه ای به فاضالب 

رزی را در [ دفع غیربهداشتی فاضالب های کشتارگاهی آلودگی های اب، خاک، هوا و محصوالت کشاو8های شهری تخلیه می گردد.]

پی داشته و اثرات زیانباری بر بهداشت عمومی مردم منطقه دارند. اساسی ترین اقدام در جهت کنترل الودگی این مراکز احداث تصفیه 

 [5خانه های فاضالب و نظارت دقیق بر عملکرد آنها می باشد.]

د می کند که میزان مواد ایجاد کننده بو ممکن فاضالب کشتارگاه ها به دلیل داشتن رنگ و کدورت جلوه زشت و ناپسندی را ایجا

است به حدی باشد که اثرات نامطلوبی را به محیط زیست انسانی به وجود آورد. فاضالب کشتارگاه شامل مقادیر قابل مالحظه ای از 

( باال و همچنین ) اکسیژن خواهی بیوشیمیایی BOD)اکسیژن خواهی شیمیایی(،  CODمواد مغذی اولیه فسفر، نیتروژن، پتاسیم، 

فلزات سنگین مانند آهن، منگنز، مس، ارسنیک، منیزیم و آنتی بیوتیک ها و داروهای مورد استفاده شده توسط دام ها می باشد که 

آالینده های مهمی در سیستم های آبی به شمار می آیند که می توانند از طریق نفوذ در خاک و چاه های فاضالب وارد آبهای 

های جاری شوند و باعث اختالل در تعادل سیستم بیولوژیکی گردد. درصورت ورود این فاضالب به آبهای سطحی،  زیرزمینی و اب

 [6اکسیژن محلول ابهای پذیرنده به طور چشم گیری کاهش یافته و باعث از بین رفتن آبزیان می گردد.]

، کلی  BOD  ،COD  ،TSSرغ اصفهان، شاخص های طی تحقیقی با هدف ارزیابی کارایی سیستم های تصفیه خانه دو کشتارگاه م

فاضالب ورودی و خروجی اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه با توجه به مهم ترین آلودگی  فاضالب کشتارگاه نشان  pHفرم مدفوعی و 

مطالعه داشته است. داد که سیستم لجن فعال عملکرد مناسب تری نسبت به سیستم تصفیه بیولوژیک برای کشتارگاه های مرغ مورد 

[11] 

مطالعه ای تحت عنوان تصفیه فاضالب کشتارگاه صنعتی شهر کرمان با روش انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترودهای آهنی انجام 

و  BODشد. نتایج نشان داد که راندمان حذف با افزایش تعداد الکترودها و زمان تماس روند افزایشی دارد و بیشترین راندمان حذف 

COD  بود. بنابراین با فزایش تعداد الکترود ها به زمان کمتری 57% و 67الکترود به ترتیب برابر با  8دقیقه و تعداد  71در زماتماس %

نیاز خواهد بود. راندمان حذف با افزایش ولتاژ روند افزایشی داشت و بیشترین راندمان حذف  CODو  BODبرای حذف مقادیر معینی 

BOD  وCOD بدست آمد. این مطالعه نشان داد که   %55% و 53به ترتیب برابر  17دقیقه و ولتاژ  71مان تماس در زpH   اولیه

فاضالب بسته به ولتاژ انعقاد الکتریکی افزایش می یابد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرایند انعقاد الکتریکی می تواند در 

 [11ها رقابت کند.] تصفیه فاضالب کشتارگاه ها با سایر روش

مطالعه ای تحت عنوان ارزیابی کارایی فرایند لجن فعال دومرحله ای در تصفیه فاضالب کشتارگاه دام همدان انجام شد. 

و کلیفرم مدفوعی و کل اندازه گیری شد. این مطالعه مشخص نمود که غلظت االینده  TS ،VS ،VSS ،TSS ،BOD ،CODپارامترهای 
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سیار باالتر از حد استاندارد محیط زیست کشور بوده، لذا فاضالب خروجی از این تصفیه به هیچ وجه قابلیت ها در پساب خروجی ب

استفاده در کشاورزی و یا تخلیه به آبهای زیرزمینی را ندارد. همچنین مقایسه مقادیر میانگین هندسی کلیفرم های مدفوعی در پساب 

اشت جهانی نشان داد که این پساب قابلیت استفاده در ابیاری نامحدود را ندارد. جهت خروجی با استانداردهای میکروبی سازمان بهد

بهینه سازی عملکرد این سیستم راهکارهایی پیشنهاد شده است که مهمترین آن راهبری اصولی و بهره گیری از تاسیسات جداسازی 

 [12خون از فاضالب است.]

در تصفیه فاضالب کشتارگاه تحت شرایط راهبردی خاص انجام شد. برای  SBR مطالعه دیگری تحت عنوان بررسی عملکرد راکتور

و  HRTلیتر از جنس نوعی پلیمر، بنام پلکسی گالس طراحی و ساخته گردید. پارامترهای  25/6انجام این مطالعه یک راکتور به حجم 

SRT  فاکتورهای خاص راهبری کراکتور در نظر گرفته شدند و نسبت آنها یعنیHRT/SRT  به عنوان یک معیار کنترل و فاکتور کنترل

 HRT/SRTکننده فرایند تصفیه در راکتور مورد استفاده قرار گرفت. اثر تغییرات بار هیدرولیکی بر فرایند تصفیه با تغییر در نسبت 

گردید. مناسب ترین به کار گرفته شد و نتایج مختلفی نیز حاصل  HRT/SRTارزیابی شد. بدین ترتیب که نسبت های مختلفی از 

موجود در  SSورودی حذف گردید،  CODدرصد از  57/6( بدست آمد. در این معیار کنترل HRT/SRT=10.5/30نتیجه در نسبت )

 [13( رسید.]ml/g) 105لجن به  SVI( و mg/l) 21/3پساب خروجی به 

ن فعال و برکه های تثبیت می توانند به عنوان مطالعات انجام شده در برخی از کشورها بیانگر این مطلب است که سیستم های لج

[ از این رو سیستم های تصفیه موجود در کشتارگاه 17و10یک الگوی مناسب برای تصفیه فاضالب کشتارگاهی به کار گرفته شوند. ]

آید. به منظور بررسی و ها مورد بررسی و پایش قرار می گیرند تا در صورت عدم کارایی تمهیدات الزم برای ارتقاء سطح تصفیه به عمل 

 شناخت سیستم تصفیه کشتارگاه بابل طیور، پساب خروجی آن مورد بررسی قرار گرفت.

 منطقه مورد بررسی: -2

مجتمع تولیدی محمدیان با دارا بودن مزارع متنوع پرورش مرغ مادر گوشتی ، نیمچه گوشتی ،کارخانه جوجه کشی و کارخانه 

از اداره کل صنایع  1380بابل طیوردر اواخر سال  خوراک دان جهت تکمیل زنجیره کامل تولید با اخذ مجوز احداث کشتارگاه صنعتی 

در منطقه امیرکال از توابع  مترمربع31،111شتارگاه صنعتی بابل طیور در زمینی به مساحت و معادن استان اقدام به احداث ک

به بهره برداری و تولید رسیده است. کشتارگاه صنعتی بابل طیور  1388بهمن ماه 22نموده است. کشتارگاه فوق در  شهرستان بابل

 ی باشد.م قطعه مرغ گوشتی در ساعت 0111دارای ظرفیت کشتار و بسته بندی 

  روش تحقيق: -3

پژوهش میدانی حاضر با انجام بازدید، نمونه گیری، آنالیز آزمایشگاهی، پایش صورت پذیرفته است. تحقیق مقطعی و توصیفی است 

بر روی پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب کشتارگاه بابل طیور انجام شد. پارامترهای  57تا فروردین  50که در مدت هفت ماه از مهر 

pH ،COD ،BOD ،TSS ،TDS ،DO ،F.C. ،T.C.  کلر آزاد و کدورت در نمونه ها اندازه گیری شد. روش ها و آزمایشات بر اساس آئین

نامه خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیوه نامه های ازمایشگاه معتمد انجام شد و در نهایت نتایج مورد بررسی قرار 

 گرفت.
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 : نتایجبررسی  -9

نتایج حاصل از سنجش پارامترهای مختلف فاضالب در کشتارگاه صنعتی بابل طیور را در پساب خروجی کشتارگاه  در جدول زیر

 نشان می دهد:

 : پارامترهای اندازه گیری شده پساب خروجی کشتارگاه بابل طیور1جدول 
 25/5/50 25/8/50 25/5/50 23/11/50 20/11/50 22/11/50 27/1/57 

pH 75/5 87/5 58/5 85/5 62/5 82/5 82/8 

EC 1311 1135 1005 1062 1206 1761 1036 

TSS 16 16 21 01 20 88 20 

TDS 800 500 855 813 556 875 576 

 28/25 12/85 8/21 52/35 12/25 21/12 18/10 کدورت

DO 12/7 81/0 1/0 08/3 16/0 55/2 1/3 

BOD 25 31 25 62 31 82 37 

COD 08 07 01 117 76 138 51 

 1 1 1/1 1 1 1 1/1 کلر آزاد

F.C. 201 57 1111 211 57 061 201 

T.C. 061 211 2011 ≤ 061 121 1111 1111 

 7زمان نمونه برداری از اهمیت باالیی برخوردار است از آن جهت که کشتار مرغ در ساعات شب صورت می گیرد و فرایند تا حدود 

الی  11صبح است. در این کار تحقیقات نمونه ها در ساعت  6الی  7داری در این شرایط صبح ادامه دارد. بهترین زمان برای نمونه بر

صبح برداشته شده است که با توجه به زمان انجام فرایند کشتار، داده های به دست آمده با داده های که از نمونه برداری در ساعت  11

 به دست می آید، متفاوت است. 6

ن حفاظت محیط زیست، مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده مطلوب می باشد. بنابراین می توان طبق استانداردهای مصوب سازما

 این پساب را در آب های سطحی تخلیه کرد.

 بحث و نتيجه گيری: -9

قد تاسیسات مورد نیاز یک کشتارگاه بهداشتی بی بهره اند به طوری که بسیاری از کشتارگاه ها فااکثر کشتارگاه ها از امکانات و 

سیستم مناسب تصفیه فاضالب می باشند و به دلیل وضعیت نامناسب زیست محیطی کشتارگاه ها نقش مهمی در بروز بیماری های 

دام و انسان دارد، فلذا بیماری های مشترک بین انسان و دام مانند جنون گاوی، تب کنگو و ... اهمیت این پدیده را بیشتر نشان می 
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، رنگ، BOD ،COD ،TSSای میزان قابل مالحظه ای مواد مغذی از جمله نیتروژن، فسفر و مواد آلی، دهد. فاضالب کشتارگاه دار

کدورت و آالینده های میکروبی می باشد که در صورت عدم تصفیه صحیح و ورود به سیستم فاضالب شهری می توانند باعث آلودگی 

شترین اثر را در افزایش مواد آلی رودخانه دارند، باعث کاهش بی CODو  BODآب های سطحی و زیرزمینی شوند، به دلیل این که 

اکسیژن محلول، ایجاد اثرات جانبی همانند اثر بر بو، مزه آب و نیز مرگ آبزیان را به دنبال خواهد داشت و همچنین میزان کلیفرم 

باعث عفونت های سیستمی در انسان شود. مدفوعی باال، نشان از بار میکروبی باالی فاضالب می باشد و این میکروب ها می توانند 

روش های مختلفی جهت کمینه سازی تولید فاضالب، کاهش بارآلی و در نهایت تصفیه فاضالب پیشنهاد شده است از جمله جداسازی 

هی، هواد-مرحله کشتار و خونگیری، جداسازی فضوالت ناشی از کشتار در سالن و روش های تصفیه مختلف نظیر سیستم های الگونی

لجن فعال، هوادهی گسترده، هوادهی تدریجی، هوادهی متعارف، هوادهی مرحله ای، هوادهی لجن برگشتی، تثبیت تماس، فرایند 

کراس، راکتورهای غیر هوازی به کاربرده شده است اما آنچه که مسلم است این است که به علت باال بودن بار آلی فاضالب کشتارگاه 

 رحله ای برای تصفیه فاضالب ناشی از کشتارگاه ها استفاده نمود.می بایست از روش های دو م

در اکثر مواقع پساب خروجی پایین است. دالیل آن کارایی و نگه داری  TSSو  BOD5 ،CODدر کشتارگاه صنعتی بابل طیور 

که سیستم گندزدایی و تصفیه مناسب سیستم تصفیه در این کشتارگاه ها کشتارگاه می باشد. پایین بودن کلیفرم ها، نشان می دهد 

بیولوژیکی در تصفیه خانه که لجن فعال این کشتارگاه خوب عمل می کند. به طور کلی تصفیه خانه مذکور در این مواقع بر اساس 

 کشتار تعریف شده کارایی الزم را در مورد حذف مواد آلی و ذرات معلق داراست.

یجاد تعادل در بازار، کشتارگاه ها مجبور می باشند که خارج از ظرفیت کشتار در اغلب موارد بر اساس سیاست شرکت ها و برای ا

انجام دهند، که این امر موجب آلودگی بسیار زیاد فاضالب ورودی به سیستم تصفیه و همچنین ورود بیشتر از حد ظرفیت سیستم 

نخواهد داشت. در اینجا نیز احتماال باال بودن  تصفیه و به دنبال آن تضعیف سیستم می شود؛ بنابراین پساب خروجی کیفیت الزم را

 کلیفرم و برخی پارامترها در برخی از نمونه ها به همین علت است.

 روش های زیر جهت کم کردن بار آلی فاضالب کشتارگاه ها پیشنهاد می شود:

 جداسازی و بازیافت خون -

 وضچه مجزا با زمان کوتاهجداسازی واحد تمیز کردن شکمبه و ته نشین کردن فاضالب آن در یک ح -

 به کار بردن شبکه ها روی کانال های کف سالن و جلوگیری از ورود تکه های گوشت و چربی به کانال -

 خون را جداسازی نموده و در یک واحد مجزا ترقیق و ترسیب شیمیایی نمود -

 خون بازیافت شده می تواند به صورت های زیر به مصرف برسد:

 نتخلیص و جداسازی پروتئی -

 خشک کردن در شرایط خاص و به عنوان یک ماده افزودنی جهت خوراک دام و طیور -

 استفاده از ان در کودسازی به روش سنتی -

 استفاده از خون در فرایند کمپوست -

 استفاده از خون و امعاء و احشاء به عنوان خوراک ماهی در حوضچه های پرورشی بعضی از انواع ماهی قزل اال -
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